
าร์ดดิสก์/DVD Recorder
ฮ
บันทึกบนฮาร
เพื่อเก็บไว้นา

รับชม
• บันท
• คุณส
• คุณส
• Flex

ง่ายๆ 
• อินพ
• G-C
• Dua

สามา
• ภาพ
• สไล
• เพล
์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บไว้ที่ไหน เก็บสิ่งที่คุณชื่นชอบไว้ในแผ่น DVD 
นเท่านาน

ในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ
ึกรายการทีวีได้นานกว่า 300 ชั่วโมงในฮาร์ดดิสก์ความจุ 250 GB
มบัติหยุดรายการสดชั่วคราวด้วยปุ่มเดียว ให้คุณหยุดการเล่นรายการสดได้ทันที
มบัติเล่นซ้ำทันที ให้คุณชมรายการสดจากทีวีซ้ำได้โดยสัมผัสปุ ่มครั้งเดียว

Time ให้คุณชมส่วนต้นของรายการได้ ในขณะที่เครื่องกำลังบันทึกส่วนท้ายอยู่

กับการบันทึก
ุตดิจิตอล i.LINK สำหรับการทำสำเนาจากกล้องวิดีโอดิจิตอลได้ดีเยี่ยม
ODE สำหรับการตั้งโปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็ว
l Media บันทึกได้ทั้งแผ่น DVD+R/RW และแผ่น DVD-R/RW

รถเล่นได้หลากชนิด
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ด์ภาพ (JPEG) พร้อมเสียงเพลงประกอบ
ง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 10 

บิต, 54 MHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 10 บิต, 54 MHz

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 

บิต, 96 kHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 24 บิต, 96 kHz

การบันทึกวิดีโอ
• ระบบการบันทึก: PAL
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2
• โหมดการบันทึก: High Quality (HQ), Standard Play 

(SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), 
Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)

• การบีบอัดสัญญาณเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (โหมดวิดีโอ), DVD-R, DVD-
วิดีโอ, MP3-CD, ิวิดีโอ CD/SVCD

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2, MPEG1
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• อัตราบิต MP3: 32 - 256 kbps

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุฮาร์ดดิสก์: 250 GB
• สื่อในการบันทึก: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก HDD: Instant 

Replay, หน่วยความจำชั่วคราวสำหรับการหน่วงภาพ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• ระบบ TV: PAL
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: i.LINK DV in 

(IEEE1394, 4 ขา), Audio L/R in, S-video เข้า, Video 
in

• การเชื่อมต่ออื่นๆ: ComponentVideo out 
Progressive, Composite video (CVBS) out, Digital 
coaxial out, S-Video out, Analog audio Left/Right 
out, Analog audio Left/Right in, ช่องต่อ Composite 
video (CVBS), RF antenna in / TV out

สะดวกสบาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา: 

โปรแกรมซ้ำประจำวัน/สัปดาห์, ตัวตั
้งเวลาด้วยตนเอง, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว, G-Code

• การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
• นาฬิกา: นาฬิกาปรับตั้งได้เอง
• สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 200-240 V, 50Hz
• การใช้พลังงาน: 45 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: 3

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, แบตเตอรี่สำหรั

บรีโมทคอนโทรล, สายเสาอากาศ RF 
แบบโคแอกเซียล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 
รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ

• รีโมทคอนโทรล 12NC: 242254900665

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 65 x 340 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4.3 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

516 x 155 x 437 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 6 กก.
•

EXT 1

S-VIDEO
(Y/C)

AUDIO

AUDIO

COMPONENT
VIDEO

R

L

PR

PB

Y

OUT 2 OUT 1

VIDEO
(CVBS)VIDEO

(CVBS)

AUDIO

R

L

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT

MAINS
ANTENNA

TV
ฮาร์ดดิสก์/DVD Recorder
  

รายละเอียดเฉพาะ

วันที่ออก 2007-11-05

 เวอร์ชัน: 5.0

12 NC: 8622 810 12876
EAN: 87 10895 92566 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

 ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
DVDR

ข้อมูลผล

ฮาร์ดดิสก

หยุดรายก
ด้วยคุณสม
สามารถคว
เมื่อเปิดใช
วขนาดใหญ
ตโนมัติ โด
หรือบันทึก
ก็สามารถห
ด้วยการกด
บมาเล่นต่อ

Instant R
ด้วยคุณสม
คุณจึงควบ
เพื่อความเ
การดูฉากใ
้งได้ทันที เ
งสามารถเล
นทึกรายกา

อินพุตดิจ
i.LINK หรือ
้น สามารถน
ญญาณวิดีโ
กระทบต่อค
คุณสามารถ
ในการทำส
ได้เทียบเท

Dual Med
เครื่องบันท
media’ โดย
DVD-R/RW
นี้คุณสามา
เครื่องบันท
บได้อย่างส
ชนิดใดก็ได
3370H

ิตภัณฑ

์ 250 GB 

ารสดชั่ว
บัติหยุดราย
บคุมการเล
้งานเครื่องบ
่จะเริ่มบัน

ยคุณสามา
รายการเมื่อ
ยุดเล่นราย
ปุ่มเพียงปุ่ม
เมื่อต้องกา

eplay
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คราวด้วยปุ่มเดียว
การสดชั่วคราว คุณจะ
่นรายการได้อย่างสมบูรณ์ 
ันทึก หน่วยความจำในตั

ทึกรายการที่คุณกำลังดูโดยอั
รถหยุดเล่นชั่วคราว เล่นซ้ำ 
ใดก็ได้ เมื่อคุณต้องการพัก 
การ 'สด' ชั่วคราว 
เดียว และกลั
ร

ซ้ำทันที 
รายการทีวีที่น่าสนใจได้ 
นการรับชม เช่น 

ร์ หรือการแข่งฟุตบอลซ้ำอีกครั
ุ่มเดียว ฮาร์ดดิสก์ยั

 ก็ได้ ขณะที่ยังคงบั

K
นาม IEEE 1394 และ FireWire นั
เสียงและสั
ช้สายเพียงเส้นเดียวโดยไม่มีผล
งภาพและเสียง 
ียบ i.LINK Digital Video 
ิดีโอที่มีคุณภาพของภาพดิจิตอล
ับ

VD รองรับการบันทึกแบบ ‘dual 
ั้งแผ่น DVD+R/RW และแผ่น 

แผ่นดิสก์ชนิดใดก็ได้ และ
ทำการบันทึกในรูปแบบที่รองรั
 ซึ่งเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD 
/97

์เด่น
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